Zápis zastupitelstva obce Velenice konaného 14.12.2011
od 17 hodin v budově Obecního úřadu ve Velenicích
Na žádost místostarosty Ing. Jiřího Pechara a paní Šárky Zárubové byl změněn program,
byl přidán bod o kontrole hospodaření obce.
63.Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
64. Kontrola hospodaření obce
65. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2011-2014
66. Návrh rozpočtu 2012
67. Různé
V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 7 z 9 členů zastupitelstva
a to: Brůžek Petr, Němečková Šárka, Ing. Jiří Pechar, Zárubová Šárka, Bc. Irena Samková,
Voros Josef, Samek Pavel . Omluvil se z jednání Hach Bohumil.
63 . Zahájení provedla starostka obce, přivítala přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo
je usnášení schopné, určila ověřovatele zápisu p. Samku a p. Brůžka.Dále informovala o
změně programu na požádání Ing. Jiřího Pechara a paní Zárubové.
Usnesení 2011-63:
Zastupitelé schválili program se změnou tak, jak byl přečten a to 7 hlasy pro.
64. Kontrola hospodaření
Starostka obce přečetla finanční výkaz z 30.11. 2011.Kde přijmy činily 1 567 250.93 a
výdaje činily 1 938 104.54.Kde starostka informovala, že na straně výdajů byla použita
částka 224 700,- Kč na územní plán, 77 127,- byla investice na obchod na el. rozvody
a zařízení, 82 916,- omítky a položení lina v obchodě, 31 395,- byla investice na nové
vedení el. energie od rozvaděče k osvětlení přes pozemek p. Mrázka, kde nám ho svými
úpravami pozemku narušil.Další investicí byla koupě sekačky a to 29790,- , součet
těchto položek činí 445 928,- jsou to investice běžné položky v rozpočtu 2011 nejsou
na běžných výdajích schodkové.
Usnesení 2011-64:
Zastupitelé berou hospodaření obce na vědomí.
65. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2011-2014
Starostka přečetlá návrh rozpočtového výhledu .
Usnesení 2011-65:
Zastupitelé posunuli návrh rozpočtového výhledu do dalšího jednání zastupitelstva a to
7 hlasy pro.
66. Návrh rozpočtu 2012.
Starostka předložila návrh rozpočtu 2012 zastupitelům. Paní Zárubová měla 2 řešení jak
ušetřit obci peníze a to z uvolněného starosty udělat neuvolněného a začít v kanceláři
obecního úřadu topit uhlím.
Usnesení 2011-66:
Zastupitelé neschválili změnu uvolněného starosty na neuvolněného a to 4 hlasy
pro, 2 proti, 1 se zdržel.

Usnesení 2011-66/1:
Zastupitelé navrhli pracovní schůzku na které se dohodnou na konečné podobě rozpočtu.
Jednání o rozpočtu 2012 přesunuli na další jednání zastupitelstva 21. 12. 2011.
67. Různé
Starostka přečetla návrh banky Ja T banky na zhodnocení peněžních prostředků na bú.
Kde byl vklad i úroky garantované 3.1 % p.a. před zdaněním z 1000 000,-Kč.
Usnesení 2011-67:
Zastupitelé neschválili návrh zhodnocení peněz a to 7 hlasy proti.
Dále starostka přečetla návrh firmy Finance Zlín na odkoupení akcií České spořitelny,
které obec vlastní a to za cenu 400,- Kč za 1 akcii, tedy za 200 ks 80000,-.
Usnesení 2011-67/1:
Zastupitelé nesouhlasili s odprodejem akcií a to 7 hlasy proti.
Dále starostka přečetla návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místním poplatku za
provoz systémového shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a to o zvednutí částky z 400,- Kč na 450,- Kč.
Usnesení 2011-67/2:
Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za
provoz systémového shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a to o zvednutí částky z 400,- Kč na 450,- Kča to 7 hlasy pro.

Dále paní Zárubová navrhla zastupitelstvu, aby se 1 za měsíc sešlo na pracovní schůzku,
kde zastupitelé budou informováni o chodu obce.
Usnesení 2011-67/3:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Dále paní Zárubová navrhla změnu ve jmenování kontrolního výboru kde místo sebe
navrhla pana Vorose a na jeho místo ve finančním výboru navrhla sebe.
Usnesení 2011-67/4:
Zastupitelé takto navrženou změnu schválili 7 hlasy pro.
Dále paní Zárubová nařkla starostku z toho, že milně informovala zastupitele o špatně
spočítané své mzdě na zastupitelstvu dne 6.12.2011. V té době se starostky mzda
neprověřovala. Špatně spočítanou mzdu starostce našla kontorla Libereckého kraje až
9.12. 2011. Kde kontrolor navrhl vrátit přeplatek 16511,- hrubého srážkou z prosincové
mzdy.
Usnesení 2011-67/5:
Zastupitelsvo bere na vědomí.
Dále pan Brůžek navrhl na Silvestra svítit celou noc.

Usnesení 2011-67/6:
Zastupitelé neschválil svítit na Sivestra celou noc a to 6 hlasy proti.
Po vyčerpání všech bodů bylo zastupitelstvo ukončeno ve 20:00 hodin.

Ověřovatelé zápisu: pan Pavel Samek
pan Petr Brůžek
Místostarosta: Ing. Jiří Pechar
Starostka : Šárka Němečková

